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Fenny Gunawan, Era Galaxy

Menguntungkan Developer dan Customer
KETATNYA persaingan bisnis broker
real estate saat ini tidak menyurutkan nyali
pelakunya, justru seorang marketing handal menganggap persaingan merupakan
tantangan untuk mencapai kesuksesan.
Kunci utama dalam mengalahkan persaingan di antaranya dengan memperkokoh
Team Work yang solid, serta kerja keras
dengan tulus hati, jujur, baik itu kepada
developer, maupun customer dan enduser.
Adalah Fenny Gunawan, Associate Vice
President ERA Galaxy, yang telah menggunakan kiat tersebut dengan menyabet
puluhan, bahkan ratusan penghargaan,
baik secara pribadi, maupun corporate,
baik skala nasional maupun internasional.
Tercatat peraih omzet pernjualan property
per semester terbesar di ERA Indonesia
mulai 2003 sampai 2008 saat ini, serta omzet penjualan tahunan terbesar mulai
tahun 2003 sampai 2007. Tidak hanya itu,
pengakuan best of the best, baik untuk Fenny maupun ERA Galaxy masih banyak
jumlahnya.
Kiat kesuksesan Fenny yang selalu
dipegang teguh, khususnya di bisnis broker real estate ini adalah menjaga hubungan yang baik dengan developer atau
pemilik property yang akan dijualkannya
dengan sistem one stop shopping service,
dari mencari lahan, memikirkan design
dan price list, mengatur strategi pemasaran sampai terjual dan developer
memperoleh keuntungan.
Sedangkan dengan enduser atau konsumen property, Fenny dan team ERA Galaxy berusaha untuk mencari dan mendapatkan property yang cocok, menguntungkan dan memuaskan, tanpa menyembunyikan sesuatu yang tidak diinginkan
oleh kedua belah pihak.
Berkat usaha yang keras dalam memuaskan konsumen dan developer inilah,
dalam tempo enam tahun Fenny berkiprah
di bisnis broker real estate sudah mencapai
top prestasi. Namun harapan Fenny Gunawan, prestasi yang kini diraihnya akan
terus dikembangkan tidak hanya memperkuat jaringan bisnis skala nasional tapi
juga internasional.(tyo)

Fenny Gunawan menerima penghargaan Top MMRC
2008 dari Dirut ERA Indonesia, Darmadi di Kuala
Lumpur, Malaysia (14 Agustus 2008).

Mengapa Membeli Unit Apartement GRAND KUTA ?

Golden
Investement

Veronica Sutantio(kanan) mewakili ERA Galaxy
menerima TOP Champion 2008 dari Ibu Aan, Wakil
Direktur ERA Indonesia, di Kuala Lumpur, Malaysia
(14 Agustus 2008).

ERA GALAXY
7385555, 7318555

PT. GALAXY ALAM PERMATA
PROJECT
LOCATION
Jl. Dewi Sri 8, Legian,
Kuta, Bali

Ruko Golden Palace Blok A/18-19
Jl. H.R. Muhammad 373-383, Surabaya

Langsung Kring
Dengan menggunakan wifone, Anda tidak perlu lagi terbentur dengan prosedur yang
berbelit dan menunggu dengan
penuh ketidakpastian untuk
sekedar mendapatkan sambungan telepon rumah. karena
begitu dibeli, Wifone Anda bisa
langsung digunakan alias langsung kriiing!
Hemat
Jaminan tarif nelpon yang
begitu hemat mulai Rp 100,-/

menit, juga dilengkapi dengan
pilihan pra bayar yang memungkinkan Anda untuk mengontrol pemakaian telepon
rumah Anda agar tagihan telepon tidak “membengkak” merupakan keunggulan lain dari
Wifone.
Dengan pilihan pra bayar Wifone Anda mendapatkan kemudahan mengendalikan biaya
telpon rumah Anda.
Mobilitas
Dibandingkan dengan telepon rumah biasa, Wifone yang
tidak terbatasi oleh kabel juga
unggul dalam segi mobilitasnya. Anda bisa bebas meletakkan wifone di sudut rumah
manapun sehingga lebih mudah diakses serta menjadi nilai
tambah penampilan interior rumah Anda. Bahkan apabila
Anda harus berpindah rumah
pun, nomor Wifone Anda tetap
GERAI
Gerai Darmo Surabaya
Gerai WTC Surabaya

Pusat
Wisata

Harga
Terjangkau

AN INNOVATIVE PROJECT OF

Solusi Praktis Sambungan
Telepon Rumah Anda
SEIRING dengan semakin
maraknya penawaran perumahan-perumahan baru yang
dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas menarik yang disediakan
oleh pihak pengembang, seperti
lokasi yang strategis, harga
yang menarik, fasilitas hiburan
dan olah raga, tempat rekreasi,
dan sebagainya. Calon konsumen sering melewatkan satu
hal penting yang sering menjadi masalah di kemudian hari,
yakni fasilitas sambungan telepon rumah!
Menurut pengakuan beberapa penghuni perumahan baru,
hal ini memang luput dari pertimbangan mereka pada saat
mencari rumah baru. Akibatnya, dikemudian hari mereka
kesulitan mendapatkan sambungan telepon rumah dikarenakan keterbatasan jaringan telepon. Belum lagi jika harus berhadapan dengan prosedur yang
berbelit dan waktu penantian
yang berkepanjangan. Sementara penghuni rumah yang lain
mengaku bisa mendapatkan
sambungan telepon rumah baru
tapi harus membayar ke ”petugas” dengan nilai yang tidak
wajar, itupun harus menunggu
dalam waktu cukup lama
Lalu, akankah permasalahan
ini terus berlarut-larut? adakah
solusi yang mudah dan cepat
untuk permasalahan ini? Bagi
penghuni rumah baru yang dicemaskan oleh kemungkinan
permasalahan di atas kini tak
perlu risau lagi karena Wifone
dipastikan mampu menjadi
solusi praktis untuk permasalahan sambungan telepon
rumah anda.

Kualitas
terbaik

bisa dipakai tanpa perlu harus
melakukan registrasi ulang
ataupun prosedur lain yang berbelit.
Sinyal Mantap
Selain berbagai keunggulan
baik dari sisi perangkat, tariff,
serta prosedurnya, Wifone didukung juga oleh kekuatan sinyal
yang menjangkau seluruh penjuru kota tanpa terbentur permasalahan keterbatasan jaringan
sehingga menjamin kualitas dan
kelancaran berkomunikasi Anda
setiap waktu.
Jadi untuk solusi praktis permasalahan telepon rumah Anda,
segera kunjungi gerai esia,
Carrefour, Giant, Hypermart,
Columbia, dan Multiplus terdekat untuk mendapatkan
harga khusus wifone, hanya Rp
299.000,- nett (sampai dengan 31
Agustus 2008). Wifone; telepon
rumah yang langsung kriing!

ALAMAT
TELEPON
Jl Raya Darmo 112, Surabaya
031-91001010
Gedung WTC, Galeria Lt.1
031-91005050
Jl. Pemuda No 27 - 31, Surabaya
Gerai Plasa Marina Surabaya Plasa Marina Lt. 3 No A2B1
031-8436000
Jl. Margorejo Indah 97-99, Surabaya
Gerai Sidoarjo Ramayana mal lt 1 Jl Diponegoro 2, Sidoarjo
031-91311555
Gerai Gresik
Jl Usman Sadar 173, Gresik
031-91171217
Gerai Mojokerto
Jl Mojopahit 436 B, Mojokerto
0321-9147250
Gerai Lamongan
Ruko Kaliotik K3 no.28
0322-9147252
Jl. Jaksa Agung Suprapto,Lamongan

Bali Marketing
Office & Show Unit
(0361) 765 978
Jl. Sunset Road D no. 8
Legian , Kuta, Bali

Surabaya Marketing
Office & Show Unit
(031) 731 8686
Jl. H.R Muhammad
no 75 A, Surabaya

Investasi menguntungkan (hanya
dengan Rp 400 jtan* bisa menghasilkan Rp 40 jt-an/
tahun*)
Bunga KPR khusus, cicilan mulai
Rp 3 jt-an*.
*) untuk unit, syarat dan kondisi tertentu

